
 

 

  
  )ادب بهاري (فارس نثر و نظمي شناس سبكي تخصص فصلنامه

  يپژوهش -يعلم
  40ي اپيپ شماره -1397تابستان -دوم شماره -يازدهم سال

  جهان و رانيا در  نوجوان و كودك  تيترب و آموزشة ويش و سبكي سيدگرد
 )تاكنون ازعصرباستان(

 )197 – 211 ص(

  1عمران اين حيذب هيآس

  1395زمستان: مقاله افتيدر خيتار
  1396 بهار: مقالهي قطع رشيپذ خيتار

  
 

  دهيچك
 رانياناي. بود استوار بزرگسالي براي او ميتعل و آموزش هدف با كودك، به نگرش باستان، جهان در

  نيسن يانايران. ميدادند بسيار اهميت آنان تيترب به و ميداشتند گرامي را نوجوانان و كودكان باستان
 ميتعل بر افزون  نوآموزان، سالهااين در و ميناميدند عقلي شناخت سن را سالگيپانزده تا هفت بين

 كارنامه اي تاريخ گوناگون، خطهاي رسم با آشنايي و نوشتن و خواندن ادبيات طبيعي، ديني، دانشهاي
) چكامه و شعر( سرود سپاهيگري، وي سواركار وري،كمان ،)تاريخي شخصيتهاي زندگي داستان(

  ،دبيري و راستگويي تمرين و شطرنج شناسي،ستاره سازها، ديگر و چنگ نواختن موسيقي، با همĤوازي
 ميتعل خود پدرية پيش گرفتن پيش براي را فرزندانشان ايپيشه هر دارندگان. ميشدند آشنا نيز

 آينده در بايد كه پسراني نيز و سرپرستبي كودكان پرورش و آموزش براي دولت اينهمه با. ميدادند
 و هند و مصر و وناني در.  ميگرفتند مزد كه ميفرستاد استاداني ميگرفتند، برعهده را بزرگ كارهاي

مقالة حاضر تالش دارد تا دگرگوني و سيرتحول و تطور سبك و شيوة  بود،ي الزام  آموزش زين نيچ
  سامانة آموزشي كودك و نوجوان را از دوران باستان تاكنون بررسي كند. 

  تيترب و ميتعل نوجوان، و كودك ران،يا آموزش، م،يتعل ِ سبك: يديكل كلمات
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  مقدمه -1
در هر سرزمين، دولتمردان براي توسعة آموزش و فرهنگ شهروندان خود، برنامة خاصي 
را دنبال ميكنند، از آنجاييكه بخشي از جمعيت هر كشور را كودك و نوجوان تشكيل ميدهند، 

ه نگرش تام بنوع آموزشي كه براي كودك در سرزمينهاي مختلف در نظر ميگرفتند، بستگي 
 ورشيپر وي تيترب  نگرش و هدف اساس بر آنان نسبت به شخصيت كودك و نوجوان داشت.

 سفارش بود، اندرز و پند داراي كه ادبي آثار از برخي خواندن نوجوان، و كودك به دوران آن
 ياسالمة دور تا باستان دوران از  ايران، دري آموزش متون تمامة ويش و سبك بنمايه. شديم
ة مايدورن در اندرز. است اندرزنامهة پاي نخستين نصيحت، و پند. است ارشاد و اندرز اساس بر

ة درونماي داشتن سبب به و شودم بازگو آيندگان به انتقال براي كه است گذشتگانة تجرب خود
هدف بمنزلة روشي براي «داشتن  .يدĤيم بشمار  مخاطبان براي رهنمودي خود آموزشي

هدف شايسته، هدفي «) و 158مهارتهاي آموزشي و پرورشي: »( دگرگون ساختن شرايط بود.
 و آموزش فلسفه بري ا مقدمه» (است كه با توجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود.

)  مهمترين اهداف آموزش و تربيت كودك و نوجوان در جهان باستان، آمادگي 86 :پرورش
كه اين  نگرش در تمدنهاي   براي مناصب سياسي و سخنوري و تربيت جنگجويان بوده

هرصورت در هر يك از اين جوامع،  به شرقي بصورت تهذيب نفس و تربيت جلوه ميكند. 
اف مورد نظر و سياست كلي حاكم بر جامعه انتخاب متون ادبي و مواد آموزشي متناسب با اهد

ميشد. با وجود اختالف در ميان تمدنهاي مختلف، ادبيات شفاهي كه سينه به سينه در ميان 
اين   ؛همة جوامع  بشري در جريان بوده است، و اغلب  از يك الگوي ثابت پيروي ميكند

ميدهد بگونه اي كه در دوران  بخش، مهمترين مواد آموزشي و ادبي اقوام مختلف را تشكيل
  بعد، اساس متون ادبي دوران بيداري و فرهنگي در كشورها شد. 

  قيتحقة نيشيپ -2
 اغلب و نشده؛نوشتهي امقالهي كودك اميا آموزشِ  سبكي شناس انيجرة دربار تاكنون

 عنوان به آنها ازي اديز تعداد كه است پرورش و آموزش نهيزم در شده، چاپ مقاالت و كتب
 مرتبط اثر دو اما. است آمدهي انيپا ارجاع در و قرارگرفته استفاده مورد حاضرة مقال منابع
 پرورش و آموزش«عنوان با راي كتاب حكمت رضايعل ،1350 سال در: عبارتنداز نهيزم نيدرا
 آموزش« عنوان با راي ا مقاله ،يبروجردي عل ،1373 سال در. منتشرنمودند» باستان رانيا در
 داستيپ آن عنوان از كه همانگونه  كردند، چاپ  مصباح هينشر در »باستان رانيا در پرورش و
 . است پرداخته باستان رانيا در پرورش و آموزش نهاد شكل به شتريب
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  ميقدي تمدنها در نوجوان و كودك آموزش سبك تطور و تحول ريس -3
   باستان  رانيا در نوجوان و كودك تيترب وي آموزش نهاد سبك يريگ شكل -1-3

سومريان كه نخستين بار خط را آفريدند، در پايگذاري نهاد آموزش و پرورش نيز پيشگام 
» مكان«آي از آموزگاران بود. آموزگاران به بودند. الزمة آموزش خط، وجود يك گروه حرفه

براي آموزش نياز داشتند. با پيدايش مكانهاي ويژة آموزش، روشهاي آموزش و پرورش نيز 
 نيتكو حال درشناسي نيز اين ديدگاه را تأييد ميكند. (هاي باستانشكل گرفت. يافته

) نخستين سندهاي سومري در يكي 37، زرشناس، ص ياسالم انقالب طلبآرماني واقعگرا
اي از واژگان بر روي چند لوح به خط در مجموعه» 1اوروك«هاي ميان رودان به نام از شهر

ها به سه نوشته شده است. پيشينة اين لوح ميخي ديده ميشود كه براي تمرين و سرمشق
هزار سال پيش از ميالد برميگردد. هدف بنيادين مدارس سومري آموزش علمي بود. اين 

ها بنيان ها و كاخمدارس در آغاز با هدف پرورش كاتب براي امور اداري و اقتصادي پرستشگاه
هايي ن رودان به ساختمانشناسان در كاوشهاي خود در ميانهاده شدند. همچنين  باستان

هاي معمولي وجود لوحاند كه گواه وجود دبستان است. تفاوت اين ساختمانها با خانهبرخورده
-1934هاي شناسان در سالاند. باستانهاي بيشماريست كه در اين مكانها بدست آمده

در يكي از ساختمانها به دو اتاق برخوردند كه » 2ماري«ميالدي در شهر باستاني  1935
بيشتر به اتاق درس مانند بود، زيرا چند رديف نيمكت آجري مناسب نشستن دو يا چهار نفر 

آموزش در مدارس سومري پيشرفت كرد. داشت. در نيمة دوم هزارة سوم پيش از ميالد كار 
د نشانة  آنست كه دختران را به در اسناد بررسي شده نامي از دختران برده نشد و اين خو

اين مدارس راهي نبوده است. زندگي آموزشي شاگردان آسوده نبود، زيرا تمام روز از دميدن 
آموزان يافته شده نشان ميدهد كه دانشآفتاب تا غروب آن در مدرسه ميماندند. بررسي الواح

برداري ميكردند.  -و نسخهاي و ادبي پيشينيان را ميخواندند بيش از هر كاري، آثار اسطوره
)  به گواه اسناد تاريخي، آموزش در ايران باستان، بين پنج تا هفت سالگي 16: يسومر الواح(

 »هيربد«يا » اييثرا پائي تي«) آموزگار را 60آغاز ميشد.( سير فرهنگ در ايران و مغرب زمين: 
 آموزش خچهيتار يسپردند.(تن شاگرد هفت تا پانزده ساله م 50ميخواندند. به هر يك از آنان 

كيش يا برادر يا دوست، اگر هم«)  آموزگار ميبايست عالوه برفرزند 3: رانيا در پرورش و
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نديداد، (و»شخص بيگانه براي تحصيل نزد او ميĤمد او را ميپذيرفت و آنچه خواهد بدو بياموزد.
ياد ميدادند، زيرا نخستين چيزي بود كه پدران به فرزندان خود  » ادب«) در ايران، 101ص 

تربيت «آمده:  دينكرددر  كودك نيكخوي و با ادب و تربيت ستايش همگان را برميانگيخت
پرورش و فراگرفتن و خواندن و  ةرا بايد مانند زندگاني مهم برشمرد و هركس بايد به وسيل

) 204(فرهنگ ايران باستان، بخش نخست: .» نوشتن خود را به پايگاه ارجمند رساند
فرمانبرداري و بزرگداشت پدر و مادر، نخستين دستور فرزند نيكخوي و با ادب بود.  فرزند 

كيفر » اميتر«ناسپاس و نافرمان در دنياي ديگر به پستترين دوزخ فرو خواهد افتاد و بدست 
شد، پيشة پدري را ميĤموخت. پدر به خواهد ديد. سرانجام هنگاميكه فرزند (پسر) بزرگتر مي

آموز پاسخهاي آموزگار را از برميدانش آمد، ميĤموخت.ها آنچه را كه بكارش ميكودك، تن
آوردن آداب آموز در هيربدستان براي بجايكند و بدينسان پس از دو تا سه سال، دانش

يافتند. از اينرو بايد اين آموزش را در آستانة بزرگسالي پذيرش در آيين مزدايي آمادگي مي
اش بجاي آورده شد، به آساني به ارزش اين آنكه اگر آيين پذيرش درباره به پايان رساند، تا

سالگي پا بپاي رشد و راز مقدس پي ببرد و آداب مذهبي خويش را بشناسد. كودك از هفت
وردهاي كوچك و نيايشهاي كوتاه را ياد «اش، نزد پدر و يا در هيربدستان گيري انديشهشكل

(ونديداد) » ويديودات«هايي از ها و بخشهاي بلند يشتميگرفت و سپس رفته رفته نيايش
) 205مظاهري: ص  اسالم، از شيپ روزگار دري رانيا خانواده و چيزهاي ديگر را ميĤموزد.(

اند. پيشوايان ديني نيز با نامهاي ها و ديرها بودهنخستين آموزشگاههاي ايران باستان، آتشكده
ديني و ديگر دانشها ميپرداختند. آنها نخست، اوستا را مغ، هيربد، موبد به آموزش دانشهاي 

بكودكان ميĤموختند و شاگردان براي يادگرفتن و به ياد سپردن، بندهاي بلند مذهبي (گات
سازمان ) 123: باستان رانيا در پرورش و آموزشها) را همه با هم با آهنگ ميخواندند. (

عصار متمادي يكسان نبوده است و محلهاي آموزش و پرورش در ايران باستان در طي قرون و ا
) ليكن در اين دوران، 59اند. (تاريخ فرهنگ ايران: آموزشي نيز به فراخور زمان متفاوت بوده

خانواده، آتشكده و آموزشگاه درباري به پرورش كودكان و نوجوانان ميپرداختند كه البته «
تاريخ آموزش و پرورش اسالم »( ست.در برخي قرون دبستان و دانشگاه نيز بدان افزوده شده ا

نترين نوع آموزش بشمار ميرفت كه رايجترين و همگا«) اين نوع آموزش در واقع 65و ايران: 
) 24ر( تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران: »معموالً در خانه و آتشكده انجام ميپذيرفت.

تانها ن كتاب درسي فرهنگسدر پايان سدة ششم ميالدي، متون ديني، نخستين و گرانقدرتري
بودند. در اين دوران براي آموزش اخالقي كودك از روشهاي عملي استفاده ميكردند.  در اين 
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پيش از اين كودكان را به دادگاه ميبردند تا «باره از هرودوت نيز سندي در دست است:
 خيتار اي باستان رانيا» (داوريها را ببيند و بشنوند، و با دادگستري، از كودكي آشنا شوند.

)در مجموع در ايران باستان، آموزش ديني پايه و اساس و 1539: 2 ج م،يقد رانيا مفصل
  پيش زمينة آموزشهاي ديگر بود. 

 سبك آموزش و تربيت كودك و نوجوان در مصرباستان -3-2
ة دربار كاهنان و داشت رواج درمعابد خدمت وي نيد اموري برا  تنها آموزش مصر، در
 آوردند، يم دست بهي اريبسي هايدانستنيي اخترگو وي اخترشناس جادو، ات،ياضير ،يپزشك

 دري زيچ نا سهم و بودند نيزم به وابسته دادند،يم ليتشك را تيجمع شتريب كه ت،يرع اما
 تنها كودكان اعيان و اشراف به مدرسه ميرفتند.) 239: تمدن خيتار.( داشتند دانش نيا

ي آموزش اي اتيادب نيا. داشت وجود نوجوان و كودكي برا 1يآموزش اتيادبي نوع نيهمچن
 نشان را دار بردهة جامعي زعما اخالق ها، نوشته نيا. بود حتينص و موعظه اي و ميمستق

  بارز تيخصوص. برد نام راي نظام ِ ماتيتعل به مربوط متون توانيم نهاياة جمل از داد،يم
 و»  2يجنگ آواز« توانيم چنانكه. ستيزندگ ازي سرخوردگ وي نيبدب آثار نيا ازي برخ

. ردب نام مصرستة انيمي امپراطور آثار از كه را» شيخو روح با سرگرداني انساني گفتگو«
ي زندگ سخت طيشرا و داديمي رو مصرة جامع در كهي اجتماع قيعم راتييتغ آثار نيا در
  )282: باستان جهان خيتار. (كرديم منعكس دنديديم ستم داران برده از كه دستانيته

   وناني در نوجوان و كودك  ميتعل و آموزش سبك -3-3
اي  هلنيستي، بر ةتحصيل در بيشتر تاريخ يونان خصوصي باقي بود. تنها در طول دور

ان معلم ةشهرها مدارس عمومي تاسيس كردند. تنها خانواده هاي ثروتمند قادر بودند كه هزين
را بپردازند. پسران آنها ميتوانستند بخوانند، بنويسند و متون ادبي مشهور را نقل نمايند؛ 
همچنين آواز بخوانند و موسيقي بنوازند و براي مسابقات ورزشي و خدمات نظامي آموزش 

حساب بود،  ةميديدند. آموزش دختران فقط در حد خواندن، نوشتن و انجام عمليات ساد
آنها ميتوانستند امور يك خانه را اداره كنند، اما بندرت پس از دوران كودكي تحصيل بنابراين 

ميكردند. تعداد كمي از پسران، مدرسه را پس از دوران كودكي ادامه ميدادند. زمانيكه نوجوان 
جام را براي ان» خطابه«را بري رهنمون شدن بسوي يك زندگي اخالقي و » فلسفه«ميشدند، 

اب كننده و مؤثر در دادگاه و يا انجمنهاي سياسي فرا ميگرفتند. چنين سخنرانيهاي مج
                                                            

1- Litterature didactique 
2- Chant du harpiste 
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كالسيك، براي يكمرد  ةعمومي مؤثر، بويژه در دموكراسيهاي دور ةتمريني براي انجام خطاب
بهتري ارائه ميداد، ميتوانست به   ةجوان جاه طلب امري حياتي بود. هر قدر يكمرد خطاب

. بخش مهمي از تحصيالت يك نوجوان ثروتمند ارتباط نفوذ و جايگاه باالتري دست يابد
استادي با يكمرد مسنتر بود. در واقع بخشي مهمي از آموزش در يونان باستان،  -شاگرد

صحبتهاي سياسي مربي خويش،  ةبصورت عملي بوده است؛ بدين صورت كه شاگرد با مشاهد
ني به همراه او، آموزش كمك به او در انجام وظايف عمومي، كار و شركت در مجالس مهما

ميديد. دانشگاهها توسط معلماني مشهور اداره ميشدند. در آنزمان آتن داراي بهترين 
. بود آتن پرورش و آموزشي ژگيو نيمهمتر ،ينقاددانشگاهها مثل لوكيون و آكادمي بود. 

 مردم، با مراوده و تعاملة ويشي ريفراگ بر عالوه) م.ق 429-495( كلسيپر عصر جوانان
 بارب تازه شناخت ،يشياند شك نگونهيا. كردنديمي نقّاد را كارها انجام و تفكري وههايش
در اين دوران، بچه ) 236: تمدن خيتار. (ديانجاميم عمل و تفكر نينوي راهها به و Ĥورديم

هاي فقير از هيچگونه آموزش رسمي برخوردار نبودند. پسران ِبزرگان و اعيان  از هفت سالگي 
ي دولتي ها خانه سرباز در و كردنديم جدا خانواده از را آنها. شدندفرستاده م به مدرسه 

 ارت،اسپ در كيمناستيژي نهايتمر. «Ĥوردنديم باري نظام ،يجد تيترب با و دادنديم اسكان
 .»دشو ساختهي مقاومي بدنها كه بود نياي برا بلكه نبود،ي ورزش نيتمر آتن، عكس به
 ندادن نشان درد، كردن تحمل دستورات، ازي فرمانبردار پسران )13: يمحتشم اخالق(

در برنامه هاي درسي  .Ĥموختنديم را  كردن دل درد و زدن گپ از كردن زيپره و احساسات
  آنها، سه نوع برنامه وجود داشت: خواندن و نوشتن و حساب، موسيقي، ژيمناستيك. 

  .) م529 ـ. م.ق 146(باستانسبك آموزش و تعليم در ايام كودكي در روم  -4-3
از آموزش و پرورش كودكان رومي در دوران باستان، چندان خبري در دست نيست. 
اطالعات ناچيز در اين باره نشان ميدهد كه در آنزمان تعليم آداب را دايه بر عهده داشت كه 

غالباً  نمعموالً  يوناني بود و تحصيالت ابتدايي به معلمان سرخانه سپرده ميشد. ثروتمندا
معلماني براي كودكان خود اجير ميكردند. همچنين پسران و دختران طبقات آزاد در سن 

ابتدايي مي رفتند و باز ميگشتند تا مواظب اخالق  ةبه مدرس» بچه پا«هفت سالگي به همراه 
و سالمت ايشان باشد. چنين مدارسي در سراسر امپراطوري حتي در قصبه هاي كوچك 

ر نوشته هاي رومي  دال بر سواد عمومي دارد و احتمال ميرود كه تعليم و وجود داشت. ديوا
 تربيت در دنياي مديترانه در آنهنگام مانند قبل و بعد از آن به يك اندازه رواج داشته است.

 .Ĥموختنديم حساب و نوشتن خواندن، نخست كودكان سرون،يس عصر در)302: تمدن خيتار(
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. خواندنديم راي روم وي وناني اتيادب آنجا در كه شدنديم فرستادهي ا مدرسه به سپس
 انشيها تيمسؤول گرفن عهده بري برا ها بچه بتواند كه داشت توجهي آموزش به سرونيس
 از هن Ĥموختند؛يم فلسفه و خيتار ،يسخنور ات،يادب حقوق، ديبا شاگردان. سازد آماده سنا در
 آثاري رو از بلكه بود، جيرا نينوي ها مدرسه در غالباً كه آنطوري درسي كتابهاي رو
 پسران آوردن بار متمدن آموزش، نيا از هدف... و افالطون هومر، چوني بزرگ سندگانينو

 كتاب )325 ص همان،. (دنديناميم 1»انسان« بود، شده تيترب خوب كه رايكس انيروم. بود
 بر يبزرگ ريتأث كتاب نيا. شدنست شهروند اي سخنور خاص آموزشة دربار 2يسخنور اصول

 و. است شده نيتدو كتاب دوازده دري سخنور اصول و گذاشته نوجوان و كودك آموزش
  . داردي اريِبس خوبي ها هيتوص كتاب نيا. كنديم بحثي مقدمات آموزشة دربار
  نوجوان و ِكودك آموزش و تيترب و باستان نيچ -5-3

بود. چيني  3دستورات كنفوسيوسآموزش و تربيت مردم چين باستان مبتنى بر فرائض و 
 جزو وسيكنفوس آثار) 147ها از روزگاران كهن، شعر را دوست داشتند. (تاريخ قرون وسطي: 

 هنرپيشگي مخصوصة مدرس دربار، در نيهمچن. بود نوجوان مخاطبي براي آموزش ِ موارد
  همان)  .(داشت وجود
  نوجوان و كودك ِآموزش سبك تطور و تحول ريس -4
  وسطي قرون در نوجوان و كودكي تيترب و  آموزشية ِسامان سبك -1 -4
 عنوان به آن از امروزه كه داد رخ غربي اجتماع اركانة هم در تغييراتي چهاردهمة سد در
 ميتعال مدد به كم كم ،يشرقي كشورها كهي حال در. ميشود ياد رنسانس يا بيداري عصر
. ودب حاكم تيبربر و توحش ،يغربي كشورها در افتند،ي يم دستيي شكوفا اوج به اسالم

 و كودكان آنچه. اند دهينام» كيتاري ها سده« اي» يوسط قرون« را ندورهيا مورخان
 از خارج و منطق و انيب وي معان نحو، و صرف علوم حد در مدارس در خواندند،يم نوجوانان
 شتريب ابتدا در كه بود رمانسها و عاشقانهي فابلها ،يپهلوان خشني ها حماسه شامل مدرسه،
 انحطاط انيجر در. بود نيالت دوره، نيا دري نوشتار جيرا زبان. شد جيراي شفاه بصورت
 به مطالعات. ديد بيآس پرورش و آموزش روم،ي امپراتوري اجتماع وي اسيس ،ياقتصاد

                                                            
1- Humanius 
2- Institutes of Oratory 
3- Confucius 
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ة واژ. شد خالصه گفتند،يم 1»آزادگان التيتحص« آن به كه» يدرس موضوع هفت«
 زيامتمي بدني كارها و ها حرفه ها، شهيپ از الت،يتحص نكهياي برا استي صفت» آزادگان«

: لشام گانه سه مواد. شديم بخش چهارگانه و گانه سهة دست دو بهي درس موضوع هفت. شود
 حساب، هندسه،:  شامل چهارگانه مواد. بود منطق و انيب وي معان ،)نحو و صرف( دستور

 مهارت درس هفت در بندرت آموزان دانش. شديمي قيموس و) ئتيه و نجومي(اخترشناس
ة درسد .كردندي م صرف دستور در ژهيبو و گانه سه مواد در شتريب را خود وقت اما افتند،ي يم
 كالم و فلسفه به و خواندنديم منطق و زبان دستور درسي برا را بزرگ سندگانينو آثار انهيم
  ) 464: تمدن خيتار.( پرداختنديم زين

  )ميالدي پانزدهم و چهاردهمِ  قرن(بيداري عصر در نوجوان و كودك تيترب و آموزش -2 -4
 دوران آنرا كه پانزدهمة سد انيپا تا و شد آغازي الديم چهاردهم  قرن ازيي نوزا دوران

 بود،» رانسفلو« شهر ژهيبو و ايتاليا ،يينوزا مهد. ديكش درازا به اند دهينام رنسانسة شرفتيپ
 ستپ و تهيمدرني بند صورت. (برآورد سر آن از سمياومان اي انهيگرا انسانة شياند كهييجا

 پرورش و آموزش در» منطق«ة كنندي رهبر نقشي الديم دوازدهم ِ قرن در )12: تهيمدرن
 رستد استدالل بر شتريب را ديتأك ن،ينو عصر دري حت و انهيمي ها سده سراسر در. شد آغاز

 نيبد. افتي شهرت ارسطوي فلسف وي اخالق آثار. بود توجه مورد موضوع تنها كه گذاشتند،يم
ة دربار) قايطوريري (سخنور ،)قايبوطي (شاعر اخالق، است،يس با پژوهان دانش بيترت

 رفته رفته) 617: تمدن خيتار. (شدند آشنا ارسطوة عيمابعدالطب با و نفسة دربار جانوران،
 مواد دانشگاهها، به ورود ضمن و شدند راغب تحصيالتة ادام به نوجوانان و جوانان اكثر

 وي اجتماع ،يفرهنگ ،يفكري جنبش ،يروشنگر. ميشد تحصيل كامل طور به آموزشي
 خرافه اب مبارزه وي نيدي ريآسانگ وي بشر شرفتيپ و شناخت ،ييگرا خرد كنار دري اسيس

 در كودكان اتيادب گسترشي الگو. شد بعدي سدههاي در رنسانسي اصلي محورها ،يپرست
 اتيادب افتني تيرسم و نشيآفر چارچوب تنها نهي آموزشة سامان كه دهديمي گواه جهان

 را خود تيمشروع كودكان، اتيادب ندورهيا در. داديم شكل زين آنرا رشد مراحل كه كودكان،
 نينخست. شوديم دهيد كشورهاة هم در شيب و كم الگو نيا. گرفتي مي آموزشي نهادها از

 نگرش با آموزها الفبا نيا. بودند آموزها الفبا ا،يدني جا همه در كودكاني رسمي كتابها
  . درآمدند نگارش به بكودكان خواندن آموزش هدف با وي نيد -يآموزش

                                                            
1- Liberal arts 
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  رنسانسة دور در نوجوان و  ِكودك آموزش و تيتربة ويش -3 -4
ويژه گسترش پس از سدة پانزدهم ميالدي و تحت تأثير دگرگونيهاي عصر روشنگري، به

زبانهاي ملي و گسترش سواد و ابداع صنعت چاپ، بتدريج خواندن و نوشتن از انحصار گروه
ميان مردم عادي راه يافت. در نيمة دوم سدة هاي برگزيدة جامعة آن روز اروپا خارج شد و به

جهان «تبار اهل بوهم با انتشار نويسندة چك» جان ايموس كامينيوس«هفدهم ميالدي، 
كه كتابي درسي بود و در نوع خود در غرب بمنزلة نخستين كتاب » ي در تصويرهاديدن

تصويري كودكان نيز تلقي ميشود، اين فكر را عرضه كرد كه كودكان به مواد خواندني ويژة 
خود نياز دارند. او يكي از شخصيتهايي است كه مصرّانه خواستار آزادي كودكان و تأمين 

همپاي آموزش بود. وي در كتاب خود، حرفهاي مختلف را با  امكانات سرگرمي براي آنها
تصويرهاي حيوانات مشخص كرد تا كودك از طريق خواندن نام آنها به تلفظ حرف ها برسد، 

و از همان زمان پيوند ميان تصوير و متن در كتابهاي كودكان آغاز شد؛ ولي حدود يك سده  
  ني پيدا كرد. بطول انجاميد تا انديشه و استدالل او پي روا

  ميالدي شانزدهم قرن در  نوجوان و ِكودك ميتعل روش و سبك -4 -4
 خيتار. (باختيم رنگي حكومت ويي ايدني كارها در نيد نقش ،يينوزا از پسي اروپا در
 در سايكل قدرت شكستن هم در از پس) 228 صي: نيي،قايمحمد ران،يا كودكان اتيادب
 چاپ به آنها ازي اريبس و شدند ريفراگ دوباره انيپري ها قصه هفدهم، و شانزدهمة سد
 از توانينم نياديبن تحول نيا در  ) Hunt, p 68) Children’s Literature ,. دنديرس

 هبودب در فرانسه انقالب. ديپوش چشمي زندگ سطح رفتن باال وي علمي ها شرفتيپ نقش
 را كودكي برا پرورش و آموزشي مل نظام فرانسه انقالب. داشتي بزرگ نقش كودك گاهيجا
 قرن اواخر در. رفتيم بشمار اوي زندگ دري اساسي تحول كه)139: سميبراليل( .گذاشت انيبن

. گرفت برعهده آنرا استير خود و كرد ريدا راي شرقي زبانهاة مدرس 1النگلسي لوئ هجدهم
 هيحشت با را شاردنة سفرنام سپس و بودي سعد گلستانة ترجم آورد بوجود كهي اثر نياول
در خالل قرن نوزدهم ) 90: جهان اتيادب در رانيا اتيادب. ( كرد چاپ الزم حاتيتوض و

 يآموزشي دگاههايد در نوجوان، و كودك اتيادب به ژهيو توجهميالدي، در كشورهاي مختلف 
 اب دهيپد نيا. كرد دايپ بازتاب كودكان پرورش وي آموز سواد گسترش و رشدة دربار نو

  . بود همزمان غرب در كودكان روز و حال دري دگرگون

                                                            
1- Louis Langles (1774-1823) 
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   نوجوان و ِكودك تيترب و آموزشة ويشي دگرگون و چاپ صنعت -5-4
 افيصح سپس و برداري نسخه كتابها،. مينوشتند دست با را كتابها رنسانس، دوران تا

 ابداع 15 قرن اواخر در. شد اختراع آلمان در چاپ صنعت. م1450 سال حدود. ميشدند
 در پس و مردم اختيار در ارزانتر و كوچكتر قطع در كتابهايي تا شد سبب كوچكتر، حروف
 ديگري اندكة عد و روحانيان تنها وسطي، قرون در. گيرد قرار نوجوانان و كودكان اختيار
. ميخواندند كتاب نيز نوجوانان و كودكان رنسانس،ة دور در ولي داشتند خواندن سواد

 گاهيجا در اروپا در كودكان اتيادب چاپ، اختراع از پس سال 300 به كينزد) 14: رنسانس(
 وي القاخي كتابها ،يدرس وي آموزشي متنها شتريب. بود نشدهي بازشناس جداگانهي فرهنگ
 انتشار از هدف. Ĥمدندينم بشمار كودكان اتيادب جزوي امروز مفهوم به كه بودند آموز ادب

 اتيادب برخالف كودكان، اتيادب رشد در. بود كودكان به درست رفتار آموزش كتابها نيا
 جوامع در كودك اتيادب برآمدن در و داشتهي اديبن نقشي آموزش سامانه بزرگساالن،

ة ژيوي ستيزي ازهاين شدن شناخته تيرسم به با همزمان. است بوده گذار ريتأث گوناگون
 از آنزمان ات ازين نيا. شد شناخته تيرسم به زين ليتخ و شهيانديي شكوفا به او ازين كودك،

 موزشآ باي علمي روانشناس ندوره،يا از شيپ تا رايز. بود نشده برآوردهي آموزشي نهادهاي سو
 اهدگيديةپا بر پرورش و آموزشة سامان شدن استوار از پس اما. بود نخورده ونديپ پرورش و
 كرديرو نسانيبد و شد شمرده او لذت وي سرگرمي براي ابزار كودك كتاب ،يروانشناختي ها
 زماننيا از. بود افتهين در آنراي آموزشة سامان شتريپ كه آمد بوجودي ادبة سامان دري ديجد
 لذت يبرا كه آموختني برا نه خواندني عن. يشدي شناختيي بايز باري دارا كودكان اتيادب

 مفهوم)227 صي: نيي،قايمحمد ران،يا كودكان اتيادب خيتار. (بود عواطف زشيانگ و بردن
 رد ديبا را مفهوم نياي ريگ شكلية اولة هست. گرفت شكل اروپا در هفده قرن ازي كودك

 توجه رنسانس دوران هنرمندانة انيگرا انسان نگاه. دانست كودك به هنرمندان نگاهي دگرگون
 و ييخوةفرشت ازي نماد كه نگارهها واريد و تابلوها در را آنها نقش و داد شيافزا را كودك به
 ناهگ از برآمدهي موجود همچون كودك به كه -يسنت نگاه و نقش برابر در بودند،ي گناهيب

 the concept of childhood and Children's .  داد قرار -ميكردند نگاه نينخست
Folktales ,p 129  ( ميتوان قرن هفدهم را نقطة آغاز تاليف كتاب براي كودك و نوجوان

كتابي بنام  1628در سال  1»وهان آموس كمينوسي«شخصي بنام دانست؛ اولين بار 

                                                            
1- Ameos Kemenoes 
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منتشر ساخت » جهان در تصوير«كتاب ديگري را بنام  1654و در سال » آموزشگاه كودكان«
و طي آن كودكرا بعنوان فردي جداگانه مورد بررسي قرار داد و بر رغبتها و استعدادهاي وي 

منتشر شد.  پس از  1657در سال » گ معلميهنر بزر«تأئيد كرد اما بهترين اثر او بنام 
 1672-1671بين سالهاي  1»جيمز جاني وي«، يك روحاني در انگليس به نام نوسيكم

ت. نوش»  يادگاري براي كودكان«نخستين كتاب مخصوص كودكان و نوجوانان را با عنوان 
هترين وان باين كتاب، بيشتر رنگ مذهبي داشت و تالش ميكرد افكار و عقايد ديني را بعن

  بكودكان تلقين كند.» ترس«وسيله براي جلوگيري از 
   نوي  آموزش  وي تيتربي دگاههايِد سبك وة ويش -6 -4
سته يپ حركت جهان، در تيترب و آموزشي هايژگيو ازي كي سو  آموزش از و  و آموزشي ب

 و پرورشي چگونگ و كودكان شــناخت در جانبه همه و قيعم تحول رغميعل. بود پرورش
ست  آن شاهد  هنوز آنان، تيترب  و كودك حقوق به الزم توجه گوناگون، سطوح  در كه ميه

ش ي الملل نيب نيمواز« طبق كهي درحال. شود ينم نوجوان  نوجوانان و كودكان تمامي آموز
شوند  گانيرا وي همگان پرورش و آموزش از ديبا   از) 4ي:كودك دوران در آموزش(  .برخوردار
سته ي دولتي سازمانها  گوناگون، دوران در ستم، يب قرن نخست ة مين سه  اداره به واب  اه مدر

  پرورش و آموزش وزارت بهي عموم ماتيتعل وزارت از را خود نام كشــورها ازي اريبســ در
  آموزش ةگستر  در سازمانها  نيا تر گسترده ي كاركردها انگريبي دگرساز  نيچن. برگرداندند

  كردند، آغاز روسو و الك جان كهي تالش )25 :ستميب قرن در پرورش و آموزش خيتار.» (بود
ست   يم ببار كم كم دوره نيا در ش  از اطالعات انتقال تنها آن هدف كه محض آموزش و ن

شت    بهي كينزد به را خودي جا اندك اندك. بود شاگردان  به مقتدري مرجع  و كودك سر
 و آموزشي ها شه ياند.  دادي م شيهاييتوانا شدن  شكوفاتر ي برا اوي دروني روهاين پرورش
ستر  در غرب جهان در پرورش .  اند گرفته شكل ي صنعت ة جامع دري اجتماعي شرفتها يپ ب

 به رو كه ايپوي اجتماع ساختار  كي در غرب در نو پرورش و آموزشي دگاههايد سان  نيبد
 سا يكلي رگيچ از پرورش و آموزش نظران، صاحب  تالش با. گرفت شكل  رفت،يمي دموكراس 

ي  پرداز هينظر دريي شرفتها يپ نيچن. گرفت عهده بر آنراي سامانده  دولت، و افتيي يرها
 و حكومت ،يانيمة طبق ستم، يب قرن آغاز از كه گرفتيم انجامي حال در پرورش و آموزش
ست  را قدرت شت  بد سب  صنعت،  و دا صل  منبع ،يبازرگان و كار و ك  رد. بودي مل ثروتي ا

                                                            
1- James Juneway 
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 انهكارخ كهي داران كارخانه و ساختند يم و كردنديمي طراح را دستگاهها  كهي مهندسان  كنار
 نيا خود ارك با كه بودندي شناسان   ست يز و كدانانيزيف دانان،يميش  گذاشتند، يم اديبن را ها

س  به كه بودند ستاده ياي آموزگاران زين نانيا سر  پشت . دنديبخش يم تداوم را روند  ندهيآ لن
  .دادنديم آموزش ستند،يزيم آن در كهي دوران دركي برا

  نتيجه گيري -5
ي نهادها  جهان،ي كشورهاة هم در كه ميريگيم جهينت مقاله در شده مطرح ازمباحث

 در چه نهادها نيا. اند داشته نقشي خيتار دوران تمام دري نيدي آموزشها هدف باي مذهب
 روند در و دادنديم آموزش را كودكان مسجدها و ساهايكل در چه و ها آتشكده و معبدها
.  ندكرديم فراهم كودكان آموزشي براي نيد مقدسي ها كتاب از برگرفتهيي ها متن آموزش،
 ريتأثي برا بلكه ،يشناختيي بايز وي معنوي ارزشهاي برا نه راي قيموس و شعر نيهمچن
 آموزش در ،يآتن پرورش و آموزش عكس بهي اسپارت پرورش و آموزش. Ĥموختنديم شينظام

مختصات  .نبودي چندان ريتأث گذاشت اگر اي نگذاشت،ي ريتأث نينو و انهيمي سدهها پرورش و
عبارتند از: توجه فراوان به امور نظامي » اسپارت«سبك ِتعليم و تربيت ِ كودك ونوجوان در 

و اصول سپاهيگري و تربيت قواي جسمي،  پرورش شهامت، اطاعت از قانون و احترام نهادن 
به بزرگان، پرورش كودكان تا هفتسالگي نزد خانواده سپس انتقال به آموزشگاههاي دولتي، 

 قشن پنداشتنديم آنان گريدي سو از ش قواي ذهني و اخالقي بر مبناي عقايد مذهبي.پرور
 ادامهيي نوزا عصر و انهيمي سدهها سراسر در كهي تصور است؛ حافظه با آموزش، دري اساس

 ونمت خواندني برا فرودست كودكان بعدها و فرادست كودكان و بزرگزادگان آغاز، در.  افتي
ي تابهاك نشيگز امكان بخوانند، توانستند كودكان كهي هنگام. شدنديم داده آموزشي مذهب
 انيم مرز دراز،ي دوران تا. شد فراهم بود، زين آنها پسند مورد كه بزرگساالن اتيادب از فراوان
ي فرهنگي آگاه تا بود الزم زمان سال 100 اروپا، در. نبود آشكار بزرگساالن و كودكاني كتابها
ي كتابها تا گذشت سال 150 از شيب و كند روشن را بزرگسال و كودك كتاب انيم مرز بتواند
حتي در جوامعي كه از فناوري اطالعات پيشرفته . گرفتند قرار جداگانهي ا مجموعه در كودك

برخوردارند، شرط الزم براي بهره گيري از اين فنĤوري، مهارت در خواندن مواد مختلف است. 
مهارت، تمرين در خواندن است و كتابهاي كودكان چنين امكاني كسب اين بهترين روش براي

 تنگدست اگري حت ايرانيان .بشمار ميĤيدميسازند. بنابراين نياز به آنها نيازي واقعيرا فراهم
 بسوي گذار دوران را كودكي آنان. مينهادند ارج بسيار را فرزندان پرورش و آموزش بودند،

 به ايدب كه مينگريستند كوچكي زنان و مردان همچون كودك به. ميپنداشتند بزرگسالي
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در پايان . شوند آماده آينده روزگار و بزرگسالي براي و كند خدمت خود مادر و پدر و خانواده
جنگ جهاني دوم، مسائل عظيم جوانان، تغيير سبك آموزش و پرورش همه و همه در تغيير 

طرف ديگر مللي كه استقالل يافتند از جهت دادن به ادبيات كودك بسيار مؤثر بودند. از 
  آزادي فكري بيشتري در اين زمينه برخوردار شدند.
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